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СА10.000-19 Редакційна політика 

Редакція забезпечує оперативне інформування викладачів, працівників 

і студентів про діяльність ДДМА, рішення ректорату, профкому, роботу 

суспільних організацій, про досягнення вчених і спеціалістів Академії, про 

студентське життя і життя молоді міста і країни, про заходи, які проводяться 

в Академії, місті та країні, про літературу, мистецтво, спорт та ін. 

Розповсюдження інформації про діяльність ДДМА через інші ЗМІ. 

Кожний викладач, працівник і студент може опублікувати в газеті, 

озвучити на радіо чи надати у відеоролику свої репортажні, проблемні, 

науково-популярні матеріали, вірші або літературні твори. Кожний викладач, 

працівник і студент може вільно висловити свою думку про стан справ у 

ДДМА і вносити пропозиції щодо поліпшення її роботи. 

Проте редакція не випускає матеріали, які можуть нанести шкоди 

престижу ДДМА, матеріали з вульгарним змістом, що мають низький 

професійний та літературний рівні. 

Редакційна політика забезпечується: 

– редакційною цілісністю. Полягає в обраному стилі подання 

матеріалів, розстановці логічних акцентів, естетичному оформленні, які 

відрізняють її від інших ЗМІ. Редакція оперативно може відкривати нові 

рубрики, теле- і радіопрограми, а також закривати їх у зв’язку із втратою 

своєї актуальності; 

– журналістською відповідальністю. Журналіст медіа-групи 

відповідає за об’єктивність і точність подання матеріалів. Проте редакція 

допускає, що авторський матеріал та коментарі можуть містити певну частку 



суб’єктивізму, який не допускається в редакційному матеріалі. Таким чином, 

точка зору автора не завжди поділяється редакцією. При цьому повну 

відповідальність несе автор; 

– доречністю. Полягає у висвітленні соціальних та політичних питань, 

які зачіпають або хвилюють наших студентів, викладачів і співробітників. У 

зв'язку з тим, що ЗМІ ДДМА дають матеріали виховного і проблемного 

характеру, редакція забезпечує чітке юридичне, економічне або соціальне 

обґрунтування в цьому матеріалі; 

– своєчасністю. Полягає в оперативному наданні інформації читачам 

газети, радіослухачам і телеглядачам, а також у завчасному їх інформуванні 

про майбутні події та заходи. 

У своїх матеріалах редакція підтримує зразкові принципи 

справедливості, точності, об'єктивності, відповідальності за надану 

незалежну інформацію. 

Редакція поважає авторське право і суміжні права третіх осіб, і очікує 

дотримання таких прав при передруку іншими ЗМІ. Будь-яка запозичена 

інформація вимагає вказівки автора і посилання на першоджерело, а також 

отримання згоди на републікацію в тих випадках, коли це необхідно. 

Усередині редакційного колективу підтримуються основи творчого 

розвитку. Підтримуються традиції, вироблені колективом, які потім стають 

постулатами корпоративної культури. 

У редакції існує система конфіденційності. Спілкування з читачами, 

радіослухачами і телеглядачами, донесення інформації, проводиться тільки 

через газетні публікації, програми радіо і телебачення. Передача іншої 

інформації, яка є в розпорядженні редакції, третім особам проводиться тільки 

головним редактором. Електронні файли фотографій видаються тільки 

особам, які зображені на фотографії. Електронні файли фотографій членів 

ректорату, деканів, завідувачів кафедр видаються тільки головним 

редактором. Не розголошуються третім особам псевдоніми авторів статей. 

Інформація та їх джерела є колективною власністю редакції або авторською 

власністю журналіста і не підлягають розголошенню за межами редакції. 

Редакційна політика спрямована на те, щоби ЗМІ ДДМА стали 

довірчим, розумним, корисним, веселим, оптимістичним співрозмовником, 

супутником нашого життя, утішником, другом, на спілкування із яким 

чекають з нетерпінням. 
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